APSTIPRINĀTI
ar 2021.gada 27.aprīļa
Valdes lēmumu Nr.VL - 21/170
Speciālo zināšanu pārbaudes noteikumi

1.
Speciālo zināšanu pārbaudes noteikumi (turpmāk – Noteikumi) tiek izdoti nolūkā
reglamentēt Ministru kabineta 02.05.2006. noteikumu Nr.360 “Noteikumi par dzelzceļa
speciālistiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.360) 20.punkta un Ministru kabineta
02.09.2003.noteikumu Nr.485 “Dzelzceļa kravu iekraušanas un nostiprināšanas tehniskie
noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.485) 3.punkta prasību izpildi.
2. Noteikumi nosaka kartību, kādā VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) veic zināšanu pārbaudi
(turpmāk – pakalpojums):
2.1. pārvadātāju un citu komersantu dzelzceļa speciālistiem, kuru darba pienākumos
ietilpst speciālo operāciju veikšana (vilcienu sastādīšana un manevru darbu vadīšana) saskaņā ar MK noteikumu Nr.360 20.punkta prasībām;
2.2. komersanta - kravu nosūtītāja darbiniekiem vai citām kravas nosūtītāja norīkotām
(pilnvarotām) vai nolīgtām personām, kuras vadībā tiek veikta kravu (izņemot mājas iedzīves
priekšmetus) iekraušana un nostiprināšana segtajos vagonos un vaļējā ritošā sastāvā - saskaņā
ar MK noteikumu Nr.485 3.punkta prasībām.
3.
Noteikumu spēkā esošā redakcija ir pieejama LDz tīmekļa vietnē www.ldz.lv. Ja LDz
veic Noteikumu grozījumus (t.sk. pakalpojuma cenas izmaiņas), grozījumi un to spēkā stāšanas
datums tiks publicēti LDz tīmekļa vietnē.
4.
Pakalpojums tiek sniegts, pamatojoties uz komersanta iesniegto pieteikumu pēc
formas, kas ir norādīta Noteikumu 1.pielikumā.
5.
Pakalpojums ietver komersanta darbinieku zināšanu pārbaudi, LDz komisijas
slēdziena par pārbaudes rezultātiem noformēšanu un zināšanas apliecības izsniegšanu.
6.
Pakalpojuma cena ir EUR 44.00 (četrdesmit četri eiro) par viena cilvēka zināšanu
pārbaudi, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN). PVN summa tiks uzrādīta LDz rēķinos
atsevišķi. LDz ir tiesības pārskatīt pakalpojuma cenu, publicējot grozījumus LDz tīmekļa vietnē
www.ldz.lv.
7. LDz 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no komersanta pieteikuma saņemšanas
datuma, saskaņo ar komersantu zināšanu pārbaudes vietu un laiku, kā arī iesniedz
komersantam rēķinu.
8. Komersants veic LDz rēķinā norādītas summas samaksu 10 dienu laikā no rēķina
saņemšanas dienas. Rēķins tiek uzskatīts par samaksātu, kad attiecīgās summas ir ieskaitītas
LDz bankas kontā. Ja komersants nav samaksājis LDz rēķinu noteiktajā laikā, LDz ir tiesības
apturēt vai atcelt pakalpojuma sniegšanu, paziņojot par to komersantam rakstveidā. Ar datumu,
kad LDz nosūta komersantam paziņojumu par pakalpojuma sniegšanas atcelšanu, komersanta
pieteikums tiek uzskatīts par spēka zaudējošo.
9. LDz nodrošina Pakalpojuma sniegšanu 10 ( desmit) darba dienu laikā, skaitot no LDz
pakalpojuma rēķina samaksas datuma.
10. Noteikumu 2.1.punktā norādītiem specialistiem, lai nokārtotu zināšanu pārbaudi
speciālo operāciju veikšanai (vilcienu sastādīšana un manevru darbu vadīšana):
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10.1. jābūt dzelzceļa speciālista spēkā esošā apliecība;
10.2. jāpārzina publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras stacijas, kurā paredzēta
speciālo operāciju (vilcienu sastādīšana un manevru darbu vadīšana) veikšana, stacijas
tehniskās rīcības aktu.
11. Noteikumu 2.2.punktā norādītiem specialistiem, lai nokārtotu zināšanu (kravas,
izņemot mājas iedzīves priekšmetus, iekraušanas un nostiprināšanas segtajos vagonos un
vaļējā ritošā sastāvā vadība), jāpārzina Nolīguma par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi
(SMGS) 3.pielikuma "Noteikumi par kravu izvietošanu un nostiprināšanu vagonos un
konteineros" 1.sadaļu pilnā apjomā un citas sadaļas tādā apjomā, kāds nepieciešams noteikta
veida kravu iekraušanai un nostiprināšanai.
12. Zināšanu pārbaudi veic LDz izveidota komisija. Zināšanu pārbaudes gaitā komisijas
locekļi uzdod specialistam jautājumus, lai noskaidrotu Noteikumu 10. un 11.punktā minēto
dokumentu zināšanu līmeni. Komisija novērtē, vai specialists saprot minēto dokumentu prasības
un spēj konsekventi to piemērot. Ja pārbaude tiek veiksmīgi nokārtota, komisija iesniedz
komersantam:
12.1. “apliecību par speciālo operāciju – vilcienu sastādīšanas un manevru darbu
vadīšanas – zināšanu pārbaudi” pēc parauga, kas ir norādīts Noteikumu 2.pielikumā, ja tiek
veikta Noteikumu 2.1.punktā norādītā specialista zināšanu pārbaude;
12.2. “apliecību par ar kravu iekraušanas un nostiprināšanas tehnisko noteikumu
zināšanu pārbaudi” pēc parauga, kas ir norādīts Noteikumu 3.pielikumā, ja tiek veikta
Noteikumu 2.2.punktā norādītā specialista zināšanu pārbaude.
13. Ja pārbaude netiek nokārtota, komisija izdod slēdzienu par specialista
pārbaudes rezultātiem.

Valdes priekšsēdētājs

M.Kleinbergs
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zināšanu

Speciālo zināšanu pārbaudes noteikumu
1.pielikums

(Pieteikumu noformē uz komersanta veidlapas)
__.__.20__. Nr. ___________
VAS “Latvijas dzelzceļš”
Vilcienu kustības pārvalde
PIETEIKUMS
par specialistu zināšanu pārbaudi
Saskaņā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” Speciālo zināšanu pārbaudes noteikumiem, lūdzam
sniegt
zināšanu
pārbaudes
pakalpojumu
par
____________________________________________________________.
(norādīt atbilstoši Speciālo zināšanu pārbaudes noteikumu 2.punktam)

Specialistu saraksts:
vārds, uzvārds

Nr.
p/k

personas kods

amats

Ar šo mēs apstiprinām, ka Speciālo zināšanu pārbaudes noteikumi mums ir skaidri un
saprotami, iebildumu un pretenziju nav.
Garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.
Mūsu bankas rekvizīti:____________________________,
e-pasta adrese rēķina nosūtīšanai: __________________.
VAS “Latvijas dzelzceļš” rēķina par pasūtīto pakalpojumu samaksu garantējam.

Amats

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs un tālruņa numurs
e-pasta adrese (rēķina nosūtīšanai )
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Speciālo zināšanu pārbaudes noteikumu
2.pielikums
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Speciālo zināšanu pārbaudes noteikumu
3.pielikums
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